
 
  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 63332/20-12-2012 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 27

ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης  408/2012                                                     ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για την ένταξη του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ (ΧΩΡΟΙ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ) ΕΡΓ. ∆1/11, στην κατανοµή των 

πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2011 

 

Σήµερα στις 19 ∆εκεµβρίου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα 
από την υπ’ αριθµ. 62399/14-12-2012 επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και σε όλους 
τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  14-12-2012      

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                      Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ,  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 
ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 
ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                

              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ,  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆.Σ., ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ∆.Σ., ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ∆.Σ.,  ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
∆.Σ. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος 
 κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης µε πρότασή του και σύµφωνα µε το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη οµόφωνα, 
ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 8ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την «Λήψη 
απόφασης για την ένταξη του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
(ΧΩΡΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ) ΕΡΓ. ∆1/11, στην κατανοµή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2011» λόγω 
του επείγοντος του θέµατος, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση των 
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 
 ******************* 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος, εισάγει στο Συµβούλιο 

για συζήτηση το 8
ο
 θέµα εκτός ηµερησίας διατάξεως που αφορά στην λήψη απόφασης για την 

ένταξη του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ (ΧΩΡΟΙ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ) ΕΡΓ. ∆1/11, στην κατανοµή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2011. 

 Αφού θέτει υπόψη του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 63078/19-12-2012 έγγραφο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
 «Έχοντας υπόψη: 

• Το µε αρ. πρωτ. Ε.Γ.38-Τ3/30327/29-10-2009 έγγραφο του ΟΣΚ Α.Ε., µε το οποίο 
λάβαµε γνώση για την µε αρ. ΑΠ 614/449/01-10-2009 Απόφαση του ∆.Σ. του, έγκρισης 
επιχορήγησης στο ∆ήµο Ιλίου µε το ποσό των 430.000,00 € για την εκτέλεση του έργου 
του θέµατος. 

• Την υπ’ αρίθµ. 143/23-06-2011 (Α∆Α:4Α2ΧΩΕΒ-1) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ. 30.7331.0101 και συγχρηµατοδότησης 
του έργου από επιχορήγηση από τον ΟΣΚ Α.Ε. και από ΣΑΤΑ έτους 2011. 

• Την υπ’ αρίθµ. 204/19-07-2012 (Α∆Α:Β41∆ΩΕΒ-2ΥΓ) Απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου αποδοχής επιχορήγησης ποσού 1.816.647,57 € από την κατανοµή των 
πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2011. 

             Και επειδή: 

• Σύµφωνα µε το Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
∆ηµοσίων Εργων» ( ΦΕΚ 116 Α’/18-6-2008) άρθρο 53 παρ.9   « Αν η πληρωµή ενός 

λογαριασµού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διµήνου από την 

υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την ηµεροµηνία υποβολής 

της, τόκος υπερηµερίας που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 

38 Α΄) και ο ανάδοχος µπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευ-

θύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση», 

• Οι τµηµατικές επιχορηγήσεις από τον ΟΣΚ Α.Ε. για την εξόφληση των εκάστοτε 
λογαριασµών που υποβάλλονται παρουσιάσουν καθυστέρηση, 

• Λόγω της φύσης του έργου δεν µπορούν να παρουσιασθούν καθυστερήσεις τόσο στην 
υλοποίησή του, όσο και στην εξόφληση των λογαριασµών, σύµφωνα και µε την 
προαναφερόµενη νοµοθεσία. 

Προτείνουµε: 

Την ένταξη στην ανωτέρω ΣΑΤΑ έτους 2011 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ (ΧΩΡΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ) ΕΡΓ. ∆1/11» - Α.Μ. ΟΙΚ 
3/2011 -Κ.Α. 30.7331.0102,– µε το ποσό των 349.808,07  ευρώ. Η εξόφληση των λογαριασµών να 
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γίνεται µέσω της ένταξης του εν λόγω έργου στην παραπάνω ΣΑΤΑ 2011. Με την είσπραξη δε από 
τον ΟΣΚ Α.Ε. κάθε επιµέρους χρηµατοδότησης, αυτοδίκαια να υλοποιείται απένταξη – 
αποδέσµευση του αντίστοιχου ποσού από την ΣΑΤΑ 2011 

Σηµειώνεται ότι το παραπάνω έργο είναι ενταγµένο στο Τεχνικό Πρόγραµµα και τον 
Προϋπολογισµό του ∆ήµου µας. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά.»  
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                                             

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  
 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την ένταξη στην ανωτέρω ΣΑΤΑ έτους 2011 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ (ΧΩΡΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ) ΕΡΓ. 
∆1/11» - Α.Μ. ΟΙΚ 3/2011 -Κ.Α. 30.7331.0102,– µε το ποσό των 349.808,07  ευρώ. Η εξόφληση 
των λογαριασµών να γίνεται µέσω της ένταξης του εν λόγω έργου στην παραπάνω ΣΑΤΑ 2011. Με 
την είσπραξη δε από τον ΟΣΚ Α.Ε. κάθε επιµέρους χρηµατοδότησης, αυτοδίκαια να υλοποιείται 
απένταξη – αποδέσµευση του αντίστοιχου ποσού από την ΣΑΤΑ 2011 

Σηµειώνεται ότι το παραπάνω έργο είναι ενταγµένο στο Τεχνικό Πρόγραµµα και τον 
Προϋπολογισµό του ∆ήµου µας. 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      

 
          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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